
Zpráva revizní komise JmŠS za rok 2019 

 

 
  Revizní komise (RK), zvolená na mimořádné konferenci JmŠS dne 25.9.2016 ve složení Ing.Rudolf 

Moulis,CSc. – předseda a členové Stanislav Vémola a Josef Lahodný, provedla dne 6.2.2020 za 

přítomnosti hospodáře a pokladníka JmŠS Radka Skoumala  kontrolu správnosti hospodaření JmŠS za 

rok 2019.  

 

  Ke kontrole byly předloženy následující soubory: 

 

- JmŠS příjmy a výdaje - tento soubor obsahuje 112 pohybů bezhotovostních příjmů a výdajů 

na běžném účtu celkem +89 675,58 a 6 pohybů hotovostních výdajů pokladny celkem -5 049.-  

- Výpis z běžného účtu (BÚ) 2700140505/2010 - stav účtu odpovídá bezhotovostním příjmům 

a výdajům 

- Výpis ze spořícího účtu (SÚ) 2300140506/2010 - na tomto účtu byly připisovány pouze 

úroky a daň z úroků, jiné pohyby nebyly 

- Stav pokladny - pouze hotovostní platby bez výběru hotovosti z BÚ, platby nepřevýšily stav 

pokladní hotovosti z 31.12.2018 

 

Byly zjištěny následující stavy účtů k 31.12.2019: 

 

- stav pokladní hotovosti                 2 397,00   

- stav BÚ                                     280 027,16                

- stav SÚ                                        50 423,52  

-------------------------------------------------------- 

- celkový stav k 1.1.2020            332 847,68     

-------------------------------------------------------- 

- celkový stav k 1.1.2019            248 201,10   

 

- stavy podúčtů jednotlivých OŠS s návaznostmi na r.2017 a r.2018 nebyly zatím zpracovány  

- plnění rozpočtu v r. 2019, bude vyhodnoceno a zveřejněno na webu JmŠS do 8.2.2020  

- modernizace šachových webových stránek JmŠS (40 000 Kč) nebyla dosud proplacena 

- pokladní limit 15 000 Kč byl po celý rok dodržen 

 

 

Závěr: 

 

- RK doporučuje účtovat platby (ELO, startovné) za všechny OP na základě vystavených faktur, stejně    

  jak se děje v případě KP I,  KP II a již u OP Znojmo, Vyškov a Blansko 

- RK doporučuje doplnit soubor JmŠS příjmy a výdaje  o údaj položka rozpočtu, stejně jako zkratku  

  OŠS, což usnadní zpracování podúčtů OŠS a zpracování plnění rozpočtu   

- RK doporučuje ponechávat na BÚ menší částku cca do 50 000 Kč s převodem na SÚ  
 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6.2.2020                                               Ing.Rudolf Moulis,CSc.  

                                                                                         Předseda RK  


